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 8/22 מספר המכרז 

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה שם המכרז 

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 8.5.2022 מועד פרסום המכרז 

13:00בשעה   16.5.2022 מועד סיור מציעים   

12:00בשעה   23.5.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה   

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים 
12:00בשעה   12.6.2022  

 30.9.2022 תוקף ההצעה 

תנאי 

 סף 

 כללי

 הגשת  במועד  העונים  מציעים  רק  להשתתף  רשאים  במכרז .1

  או   מציע.  להלן  זה  בפרק  המפורטים  התנאים  כל  על  ההצעה

  – להלן    המפורטים  התנאים  בכל  עומדים  שאינם  הצעה

 .יפסלו

  במציע   להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי .2

 בבעל,  המציע  של  בארגון  קשור  בתאגיד  סף  תנאי  קיום.  עצמו

 . הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא  אחר גורם בכל או מניות

 .  במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .3

 תנאי סף כלליים 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד   .1
אזרח ישראלי, הרשום   -רשום המאוגד כדין בישראל או יחיד  

 במע"מ. 

גופים   .2 עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק  המציע 
, כשהם תקפים: )א( אישור תקף 1976-ציבוריים, התשל"ו

לסעיף   בהתאם  תצהירים  )ב(  כדין;  ספרים  ניהול  ב  2על 
,  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2ולסעיף  

בנספחי   לנדרש  תואם  ו1א')3בנוסח  לחוברת   (2א')3  - ( 
 .למכרז( 3)נספח הצעה 

 סיור קבלנים .3

קבלנ בסיור  להשתתף  המציע  ביום    ים על  שייערך 
. נקודת (ב"תשפ  ט"ו אייר)  13:00  בשעה  16.5.2022

בקמפוס האוניברסיטה ברמת   1המפגש לסיור היא שער  
 גן. 

תנאי  ומהווה  חובה  הינה  הקבלנים  בסיור  ההשתתפות 
 סף. 

סיור   מועד  לפני  המכרז  בכתב  לעיין  למציעים  מומלץ 
 הבהרה. הקבלנים, לצורך הכנת השאלות ובקשות ה

סיור  במהלך  האוניברסיטה  נציג  אצל  יירשם  המציע 
 הקבלנים ורישום זה יהווה ראיה להשתתפותו בסיור. 

תשובות  הסיור  משתתפי  בין  תפיץ  האוניברסיטה 
ללא  סיור הקבלנים,  לשאלות הבהרה שנשאלו במהלך 
ציון שמות השואלים. תשובות אלו יהוו חלק בלתי נפרד 
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ה כי  מובהר  המכרז.  שניתנו ממסמכי  ותשובות  סברים 
אינם  בכתב  הופצו  לא  ואשר  הסיור  במהלך  פה  בעל 

 מהווים חלק ממסמכי המכרז ומתנאיו.

 

 

 

 

 תנאי סף מקצועיים 

 

 

 

 

 

 

להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון    כתנאי מוקדם

מחזור   ובעל  פסולת  בהתאם    כספיבפינוי  הכל   סללמינימלי, 

  .אליו מוגשת ההצעה

  פינוי פסולת מעורבת -סל ראשון 

ניסיון   .1 לתנאים בלמציע  בהתאם  מעורבת,  פסולת  פינוי 

 הבאים: המצטברים

באחד משירותי   לפחותלקוחות  3  –השירותים ניתנו ל  .א

 . הסל

 שנים  3מהלקוחות נמשכה    עם כל אחדההתקשרות   . ב

להגשת  האחרון  במועד  המסתיימת  בתקופה  לפחות, 

 הצעות.

ב   . ג החזיק  מהלקוחות  אחד  לפחות,   דחסנים  2  –כל 

מוטמני/מונחי   3ו/או    מ"ק  16ו/או    מ"ק  14בנפחים  

   .קרקע

עם כל אחד מהלקוחות עומד   השנתיהיקף ההתקשרות   .ד

 לפני מע"מ.₪  150,000 על 

 אחת  ומשאית  סע-רמ  משאיות  2  המציע מחזיק בבעלותו .2

 ואילך. 2018, ושנת ייצורן משנת למוטמני/מונחי קרקע

השנתי של המציע בכל אחת מהשנים  כספימחזור ה .3

 לפני מע"מ לפחות. ₪  750,000עמד על   2020  – 2019

 פינוי פסולת מוצקה -סל שני 

לתנאים  .1 בהתאם  מוצקה,  פסולת  בפינוי  ניסיון  למציע 

 הבאים: המצטברים

 לפחות.לקוחות  3  –השירותים ניתנו ל  .א

 שנים  3מהלקוחות נמשכה    עם כל אחדההתקשרות   . ב

להגשת  האחרון  במועד  המסתיימת  בתקופה  לפחות, 

 הצעות.

עם כל אחד מהלקוחות עומד   השנתיהיקף ההתקשרות   . ג

 לפני מע"מ. ₪ 150,000על 

מנוף, בעלות נפח ארגז   משאיות  2המציע מחזיק בבעלותו   .2

 ואילך.   2018,  ושנת ייצורן משנת קוב 30 –מ שלא יפחת 

  2019השנתי של המציע בכל אחת מהשנים    כספימחזור ה .3

   לפני מע"מ לפחות. ₪ 300,000עמד על  2020 –

 ואישורים נדרשיםרישיונות 

בכל  להחזיק  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

 האישורים המפורטים להלן:
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על  רישיון בר תוקף לביצוע העבודות נשוא המכרז.  •

מיון   }איסוף,  עסק  רישיון  העתק  להצעתו  לצרף  המציע 

 והובלת אשפה ופסולת{ בתוקף. 

למועד  • בתוקף  לתחבורה  המשרד  מטעם  מוביל  רישיון 

 ההצעה.   הגשת

,  ISO  2008:9001מציע בעל הסמכה תקפה על פי תקן   •

בתוקף למועד הגשת ההצעה, ממעבדה מוסמכת, תקפה 

 לפעילות שירותי פינוי ושינוע אשפה.

העסקת קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה של משרד  •

 התחבורה ע"פ תקנות התעבורה.

 אישורי בטיחות תקפים הנדרשים לפי חוק.  •

 במסמכי המכרז עיון 

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של 
בכתובת:   והן   https://tiful.biu.ac.il/michrazimאגף תפעול   ,

בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, במשרדי יחידת מכרזים, בבניין  
 בתיאום מראש. 209, חדר מס'  408מס' 

 אופן הגשת ההצעות 

 

זיהוי  ללא  וחתומה,  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  את 
  12.6.2022 מיוםחיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר 

תשפ"ב( סיוון  בתיבת    בצהריים  12:00  בשעה  )י"ג  ולהניחה 
גן,   ברמת  האוניברסיטה  בקמפוס  מס'  המכרזים  ,  408בבניין 

 . 209חדר מס' 

 


